
POWERPROF
PROFESSZIONÁLIS PORSZÍVÓ

AZ ÖN PARTNERE AZ EGÉSZSÉGES ÉLETÉRT 1901 ÓTA

Használati utasítás



Biztonsági utasítások
Általános előírások

• A gyártó nem felelős semmilyen kárért, amelyet a 
nem rendeltetésszerű használat vagy a helytelen 
működtetés okoz.

• Csak háztartási és beltéri használatra alkalmas.
• Azok a személyek - beleértve a 8 év feletti 

gyermekeket is -, akik fizikai, érzékelési 
vagy szellemi képességeik alapján vagy 
tapasztalatlanságukból, illetve tudatlanságukból 
kifolyólag nincsenek abban a helyzetben, hogy a 
készüléket biztonságosan tudják használni, egy 
felelős személy felügyelete vagy útmutatása nélkül 
nem használhatják azt.

• Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
• Gyermekek nem végezhetik a készülék tisztítását és 

karbantartását felügyelet nélkül.
• A készülék tisztítása, vagy a szűrők cseréje előtt 

mindig kapcsolja ki a porszívót, és húzza ki a dugót 
a konnektorból.

• Ne húzza ki a dugót a kábelnél fogva.
• Ne hagyja bedugva a porszívót, amikor nem 

használja.
• A biztonságos működés érdekében a készüléket a 

használati útmutatónak megfelelően szerelje össze 
és az adattáblának megfelelően csatlakoztassa és 
működtesse. Hasonlítsa össze az adatlapon szereplő 
elektromos adatokat a hálózati feszültséggel, 
frekvenciával és a maximum áramerősséggel. 
Ezeknek az adatoknak egyezniük kell

• A hálózaton 16A vagy 10A biztosíték védelme 
szükséges.

• Az elektromos gégecsőben elektromos 
csatlakozások vannak: 
- ne használja víz porszívózására; 
- ha tisztítani kívánja, ne tegye vízbe; 
- a gégecsövet rendszeresen ellenőrizni kell, és ne 
használja, ha meghibásodott

• Ha a gégecsőben levő elektromos kábel 
megsérül, kérem, forduljon a Lux Hungária Kft. 
szakszervizéhez!

• A porszívót csak száraz anyag felszívására 
használja. Ne használja a készüléket nedves 
környezetben.

• Ne porszívózzon embert vagy állatot.
• Ne porszívózzon éles szélű, forró vagy izzó 

tárgyakat.
• Ne porszívózzon füst, szikrák vagy tűz (pl. cigaretta, 

gyufa, forró hamu), gyúlékony folyadékok, gázok 
vagy robbanó anyagok közelében.

• Aeroszolokat nem szabad a porszívóba vagy a 
porszívóra fújni, mert felrobbanhat.

• Ne használja a készüléket, ha az megrongálódott 
vagy elromlott. 

• Az elektromos alkatrészeket rendszeresen 
ellenőrizze. A megrongálódott csatlakozó kábeleket, 
elektromos vezetékeket és csöveket azonnal 
cseréltesse ki. 

• Ne tisztítsa a porszívót és annak elektromos 
alkatrészeit, főleg az elektromos csatlakozókat 
vízzel, vagy egyéb folyékony tisztítószerrel.

• A porszívón található csatlakozó helyeket csak 
olyan Lux alkatrészek csatlakoztatására használja, 
melyeket a használati utasítás felsorol.

• Soha ne hagyja bedugva a porszívót vagy a motoros 
fejet, ha nem használja a készüléket. 

• A karbantartást és javítást csak az illetékes Lux 
szerviz és annak személyzete végezheti. Csak 
EREDETI Lux alkatrészeket, kiegészítőket, szűrőket 
és porzsákot használjon.

• Egyedül ne szerelje az elektromos alkatrészeket. 

Kiegészítő utasítások a motoros poroló fejekhez
• A készülék csakis otthoni száraz üzemű 

porszívózáshoz használható.
• A készüléket ne irányítsa emberre vagy állatokra!
• Porszívózáskor ne dugja be az ujját a porolóba, 

illetve kerülje a ruhadarabok felszívását.
• Ne nyúljon a poroló fej kefehengeréhez, amikor  

az csatlakoztatva van az áram alatti porszívóhoz. 
• Használat közben a poroló fejet folyamatosan 

mozgassa, így megóvja a kopástól!
• Ügyeljen arra, hogy a csatlakozó vezeték ne kerüljön 

a poroló fej alá, mert sérülést okozhat rajta!

Garancia
• A garancia és a kiterjesztett garancia kizárólag 

EREDETI Lux alkatrészek, kiegészítők és 
cserélhető alkatrészek használata esetén érvényes.

• A garanciaidő alatti javításokat kizárólag a Lux 
szerviz szakemberei végezhetik.

• A motor vízbehatolás miatti meghibásodására  
a garancia nem vonatkozik.

• A kiterjesztett garancia (a termékből eredő garancia 
után) csak akkor vonatkozik a termékre, ha a 
porzsákok és szűrők cseréje a porszívó jelzése 
után kellő időben és EREDETI. Lux alkatrészekkel 
történt.

Gratulálunk Önnek, hogy a Lux POWERPROF-ot 
„A csúcsminőségű tisztítási rendszert” választot-
ta. A készülék működésbe helyezése előtt kérjük, 
figyelmesen olvassa végig az alábbi használati 
utasítást, és őrizze meg, hogy a továbbiakban  
is segítségére lehessen. 

Ez a szimbólum a terméken és csomagolásán azt jelzi, 
hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. 
Ehelyett a Lux szervizben vagyaz elektronikai termékek 
újrafelhasználására szakosodott gyűjtőhelyen kell leadni. 

A termék helyes kezelésével Ön segít megelőzni azokat a környezetre 
és az emberi egészségre ártalmas hatásokat, melyeket ennek  
a terméknek a helytelen hulladékkezelése egyébként okozna.
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POWERPROF Royal

Electro Set

POWERPROF Classic

Standard Set

Leírás
A. Kábel
B. ON/OFF ki- és bekapcsoló lábpedál
C. Szívóerő lábpedál
D. Gép fedél
E. Gégecsőcsatlakozó
F. Fogantyú
G. Padlószívó fej
H. Kombinált szívófej
I. Univerzális padlótisztító fej 

POWERPROF Royal általános készlet
J. Gégecső
K. Teleszkópos cső 

POWERPROF Royal elektromos készlet
L. Elektromos gégecső
M. Elektromos teleszkópos cső 

Opcionális kiegészítők
N. POWERPROF motoros padlótisztító fej
O. PL 1 motoros porolófej 
P. Résszívó fej
Q. Radiátorkefe
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Összeszerelés
1  Nyomja be a gégecsövet a nyílásba.
2  Csatlakoztassa a gégecsövet a teleszkópos csőhöz.
3  Csatlakoztassa a teleszkópos csövet a padlótisztító 
fejhez.
4  A teleszkópos cső hosszának növeléséhez 
csúsztassa lefelé a zárat. Ha rövidebb csövet 
szeretne, csúsztassa felfelé a zárat.
5  Connect the cable to the mains.

Működtetés
6  A porszívó beindításához nyomja meg az ON/OFF 
(ki- és bekapcsoló) lábpedált.
7  A kétféle szívóeről manuális váltásához nyomja 
meg a készülék másik oldalán található lábpedált.
8  Ön kézzel beállíthatja a „kemény padló” funkciót 
úgy, hogy előre csúsztatja a gombot, amint az a 
szívófejen is látható. You can manually set the hard 
floor function by pushing the slider to the back.
9  Ön kézzel beállíthatja a „szőnyeg” funkciót úgy, 

hogy hátrafelé csúsztatja a gombot, amint az a 
szívófejen is látható. You can manually set the carpet 
function by pulling the slider to the front.
10  Használja a kombinált szívófejet a kefés oldalával 
portalanításra.
11  Használja a kombinált szívófejet a szárnyas 
oldalával kárpittisztításhoz.

Replacement of dust bag and of the Powerprof 
Royal HEPA Filter
12  Kapcsolja ki a porszívót és húzza ki a csatlakozót 
a hálózatból.
13  Nyissa ki a gép fedelét úgy, hogy közben  
a készülék oldalán található rögzítőkart felhúzza.
14  Távolítsa el porzsákrögzítőt és tegye félre.  
A levegőbeömlő nyílásról vegye le a használt 
porzsákot, majd tegye rá az újat. Biztosítsa az új 
porzsákot a porzsákrögzítővel.
15  Az elhasználódott szűrőt kizárólag eredeti LUX 
HEPA szűrővel cserélje ki. Győződjön meg arról, hogy 
a szűrőt megfelelően helyezte el a készülékben.
16  Close the lid and secure it with the lid lock.

Mikroszűrő karbantartása - POWERPROF Classic
17  Nyissa fel a gép fedelének takarólemezét. 
18  Tisztítsa meg a mikroszűrőt a porszívó 
segítségével, majd tegye vissza a szűrőt a helyére.  

Használat után
19  Kapcsolja ki a porszívót, majd húzza ki a 
csatlakozót. Wind the cable with the cable winder. 
Porszívóját mindig száraz és hűvös helyen tárolja.
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Műszaki adatok
Kettős szigetelés Megfelel a CE tanúsítvány 
kiadásához szükséges EU-előírásoknak. Biztonsági 
jellemzők jóváhagyva az IEC335-1 és 335-2-2 
előírásokkal összhangban.

Márka Lux

Típus POWERPROF
Energiahatékonysági 
osztály1 B

Éves energiafogyasztás2 kw/year 33.8
Tisztítási hatékonysági 
osztály szőnyegen a PB 
Powerprof szőnyegtisztító 
fej használatával

A

Tisztítási hatékonysági
osztály kemény padló- 
felületen az padlószívó fej 
használatával3

B

Porkibocsátási osztály A

Márka Lux

Zajszint4 dB 67

Zajszint5 dB 74,4

Zajszint6 dB 75,8

Teljesítmény7 W 1‘000

Méretek cm
57,5 x 25 x 

23,5

Tömeg kg 6,2

Működtetés sugara m 18

1: az ajánlott beállítás esetén:
- PB Powerprof elektromos szőnyegtisztító fej szőnyegek  
  tisztítására
- Padlószívó fej kemény padlófelületek tisztítására

2: Energiafogyasztás maximális fokozat mellett
3: Az automata padlószívó fejet padlótisztító pozícióba állítva
4: géptest 
5: Padlószívó fejet használva
6: PB Powerprof elektromos szőnyegtisztító fejet használva
7: Maximális teljesítményfelvétel

HU Lux Hungária Kereskedelmi Kft.
Jávor utca 5/a.
1145 Budapest
Magyarország
T: +36 1 422 4444
E: info@luxhungaria.hu
W: www.luxhungaria.hu

Lux International AG
Seestrasse 39
8700 Kuesnacht
Switzerland
E: contact@luxinternational.com
W: www.luxinternational.com
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